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Kommentarer fra Klif til forslag til utvidelse av forhåndsdefinerte områder ( TFO )

Forslag fra Olje- og energidepartementet til nye områder for utlysning i TFO-2013 
omfatter 6 blokker i Norskehavet. Klif har ingen kommentarer knyttet til de 
foreslåtte blokkene da vi ikke er kjent med ny informasjon som gir grunnlag for å 
fraråde utlysning eller foreslå spesifikke miljøvilkår. Forvaltningsplanen for 
Norskehavet er under oppdatering og det må tas høyde for at ny kunnskap som 
fremkommer her, kan medføre nye miljøkrav i utvinningstillatelser, både når det 
gjelder boretidsbegrensninger og strenge krav til håndtering av kaks.

Olje- og energi departementet(OED) har i brev av 2. november 2012 foreslått å utvide 
eksisterende TFO-område med 6 blokker i Norskehavet. Det er blokkene 6706/11 og 12, 
6707/10 og 11, og 6606/2 og 3. Utvidelsen av TFO-området er nå på en offentlig høring
med høringsfrist 19. desember. Miljøverndepartementet har i brev av 12. november bedt 
miljødirektoratene spesielt se på om miljøverdiene i området med sikte på om det har 
kommet ny vesentlig informasjon siden Forvaltningsplanen for Norskehavet ble vedtatt. 

Rammene for aktiviteten i Norskehavet ble fastlagt gjennom Stortingsmeldingen for 
forvaltningsplan for Norskehavet (St.melding.nr.37(2008-2009)). De foreslåtte blokkene 
er alle lokalisert i et område hvor forvaltningsplanen ikke har gitt spesifikke 
boretidsbegrensninger, men hvor det står at nye utvinningstillatelser skal kartlegge 
mulige korallrev eller andre verdifulle bunnsamfunn og habitater som kan bli berørt av 
petroleumsvirksomheten. Hvis dette finnes skal det stilles krav for å sikre at disse ikke 
skades av virksomheten. Dette er i tråd med HMS-forskriftenes risikotilnærming som 
innebærer at det skal stilles strengere krav i sårbare områder for å unngå skade.

I Norskehavet er det stor utbredelse av både koraller og svamper og selv om det ikke er 
lagt inn spesifikke vilkår for de områdene som utvidelsen omfatter, bør det også i 
lisenstildelingene gjøres oppmerksom på viktigheten av denne kartleggingen og at den 
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gjennomføres i god tid før oppstart. Operatørene må forvente at funn av sårbar bunnfauna 
vil kunne medføre særskilte krav fra Klif ved eventuelle borelokasjoner. 

Forvaltningsplanen for Norskehavet skal oppdateres i 2014 og det faglige grunnlaget vil 
være klart i 2013. Det vil derfor være viktig at det tas forbehold i lisensene om at det kan 
komme nye miljøkrav.

Den foreslåtte utvidelsen av TFO omfatter 6 blokker på dypt vann og relativt langt fra 
land hvorav 2 allerede er konsesjonsbelagte gjennom produksjonslisens 218 og 218B 
(6706/12 og 6707/10). Lisensen 218 omfatter funnet Aasta Hansteen som er under 
planlegging og PUD er forventet godkjent i 2013. Klif har forståelse for ønsket om å 
utforske de nærliggende områdene for om mulig å utnytte den planlagte infrastrukturen 
på Aasta Hansteen ved flere funn. 

Grunnlagsundersøkelser for Aasta Hansteen er planlagt våren 2015, men i forbindelse 
med boring av letebrønner i lisensen er deler av området kartlagt og viser homogen 
leirebunn og ikke forekomster av sårbar bunnfauna. Området er ikke kartlagt gjennom 
MAREANO ennå, og utover de avgrensete leteområdene er kunnskapen om 
havbunnsforholdene mangelfull. 

Konklusjon
Klif har ingen kommentarer knyttet til de foreslåtte blokkene da vi ikke er kjent med ny 
informasjon som gir grunnlag for å fraråde utlysning eller stille spesifikke miljøvilkår.

Forvaltningsplanen er under oppdatering og det må tas høyde for at ny kunnskap, som 
fremkommer gjennom utarbeidelsen av det faglige grunnlaget, kan medføre nye 
miljøkrav, for eksempel boretidsbegrensninger og strenge krav til håndtering av kaks. 

Klif ber om at det påpekes i eventuelle utvinningstillatelser at havbunnskartlegging må 
utføres i god tid før oppstart av boring. Dette for at nødvendige avbøtende tiltak skal 
kunne planlegges og gjennomføres ved funn av sårbar bunnfauna.

Med hilsen

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Hanne Marie Øren Ingrid Bjotveit
seksjonssjef seniorrådgiver
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